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Abstract 
 

 

This report that is written in cooperation with Peab Sverige AB, studies the 

information and knowledge management from the production support to the 

production management. 

 

The conclusion of this report is that to have a good and functional information and 

knowledge management it is necessary that the company has a good way of regain 

and handling experiences from its projects. The way to do this is to develop the 

managing system on the production management’s terms. It is also critical to find 

an easy way for the production management to use the system.  
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Sammanfattning 
 

 

Informations- och kunskapsflödet i byggbranschen måste ständigt utvecklas till 

följd av den ständiga teknik- och produktionsutveckling som sker. Utvecklingen 

leder mot en mer digitaliserad och tidseffektiviserad bransch där 

produktionsledningens roll blir mer och mer pressad. Utvecklingen leder också till 

att branschen börjar bli mer medveten om behovet att både få ut och ta till vara på 

information och kunskap, alltså erfarenhetsåterföring. 

 

Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Peab Sverige AB i syfte att 

studera och analysera hur deras information och kunskap sprids mellan deras 

stödfunktioner och arbetsplatser. Vi berör informations- och kunskapsflöde 

gällande materialval, metodval och lagar. Vi studerar också arbetet med 

erfarenhetsåterföring. 

 

Det vi kommit fram till och som redovisas i rapporten är att, för att ha ett väl 

fungerande informations- och kunskapsflöde för material- och metodval krävs det 

att företaget har en god erfarenhetsåterföring. I Peab i dagsläget har vi sett att 

produktionsledningen hellre vänder sig till kollegor inom eller utanför företaget 

för att muntligen inhämta information och kunskap istället för att vända sig till 

den egna organisation högre upp i Peab. De kontaktar hellre sina kollegor än 

använder Peabs stödfunktioner i form av datorsystem och stödpersoner. Detta blir 

ett problem då erfarenhetsåterföringen försvinner eller stannar på lokal nivå i 

företaget. Informationsflödet gällande lagar fungerar idag bra inom Peab, mycket 

på grund av att kraven på att dessa efterföljs är tvingande. När det gäller lagar 

behövs heller ingen erfarenhetsåterföring inom företaget.  

 

Vidare har vi kommit fram till är att det behövs en bättre dialog mellan 

produktionsledningen och de som ska stödja produktionen. I dagsläget är denna 

dialog dålig på det sätt att Peabs stödfunktioner inte motsvarar det stöd 

produktionsledningen efterfrågar.  

Peab jobbar i nuläget med att utveckla sitt erfarenhetsåterföringssystem för att 

förenkla och förbättra produktionsledningens möjligheter till 

erfarenhetsåterföring. Ett arbete som vi anser vara ett steg i rätt riktning då det 

gäller att göra allting så enkelt som möjligt för produktionsledningen. 

 

 

Nyckelord: Byggproduktion, Informationsflöde, Kunskapsflöde, 

Erfarenhetsåterföring  
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

 

Snabb teknikutveckling, nya produktionsmetoder, nya byggmaterial, ny 

lagstiftning m.m. ställer stora krav på kontinuerlig kompetensutvecklingen inom 

byggbranschen. I en modern byggbransch är, mer än någonsin, tid pengar. Som en 

reaktion av detta är produktionsledare väldigt pressade tidsmässigt och därför 

måste informations- och kunskapsflödet i byggbranschen moderniseras och 

utvecklas. Medan information om lagstiftning är någonting som måste ut till 

arbetsplatserna är kunskap om metoder, material och erfarenhetsåterföring 

någonting som byggföretaget har fördel av att sprida men inte är tvungna att göra. 

Finns det skillnader i hur respektive information sprids och i så fall varför?  

 

Det som skiljer byggbranschen från många andra branscher, t.ex. 

verkstadsindustrin, är att byggbranschen är projektorienterad och 

produktionsledarna ser ofta bara ett eller möjligtvis ett par projekt åt gången
1
. 

Detta medför att det är svårt att på ett naturligt sätt utveckla och ta med sig 

erfarenheter inom företaget. Det finns flera produktionsled som ofta är lika på 

många punkter men i och med att det finns små skillnader går det inte skapa en 

produktionsmetod för hela företaget. Projektorienteringen gör det svårare för 

ledningen att styra produktionen medan fördelen är att produktionen är mobil. 

Mer ansvar läggs på produktionsledaren som befinner sig på plats och han/hon 

måste hela tiden ta beslut om hur arbetet ska utföras. Vilka metoder ska användas? 

Vilka maskiner ska användas? Vilka material ska användas? Vad måste göras för 

att valen ska kunna genomföras enligt lagar och förordningar?  

 

I och med att kunskapsbehovet och önskan av att snabbt få information ökar hos 

produktionsledningen måste det hittas effektivare kanaler och sätt att delge 

informationen till produktionsledningen.
2
 Produktionsledare ska hinna med att ta 

till sig och använda informationen i sitt projekt samtidigt som de hela tiden måste 

se till att projektet hålls i drift på bästa sätt. Förändringar måste genomföras på ett 

sådant sätt att det inte stör projekts ekonomi och tidsplan i för stor utsträckning.  

Produktionsledaren fungerar även som en kanal till hantverkarna och måste få 

information på ett bra sätt, där han/hon lätt kan sålla ut vad hantverkarna behöver 

veta, så att han/hon kan, på ett effektivt sätt, sprida informationen vidare till 

hantverkarna på arbetsplatsen. Det är viktigt att ha i åtanke att 

produktionsledningen styr produktionen men det är hantverkarna som producerar 

och ska genomföra arbetet i slutändan.  

Hantverkare i byggbranschen har ofta stor erfarenhet av att de varit på flera 

projekt med flera oliktänkande produktionsledare på de olika projekten. Detta 

medför att hantverkarna har varit med om flera olika metoder och liknande än 

kanske produktionsledaren har. Det är lätt hänt att produktionsledaren faller in i 

                                                           
1
 Produktionsledare Peab 

2
 Svensk Byggtjänst 2010 
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samma hjulspår och då kan hantverkaren ha fördel av att han/hon har jobbat med 

flera olika produktionsledare.  

Pressen på produktionsledarna medför också att informationen helst ska komma i 

rätt tid. De ska erhålla information när de behöver ta ställning till den för att den 

ska kunna vara aktuell. Om t.ex. en materialnyhet kommer vid fel tidpunkt i ett 

projekt exempelvis innan materialet ska användas i projektet finns risken att det 

läggs åt sidan och inte kommer upp när det är aktuellt att ta ställning till. Med 

andra ord, det gäller att informationen tajmas med skedet projektet är i.  

 

Idag får produktionsledare inom byggföretagen aktuell information via olika 

aktörer samt via olika medier, t ex via informationsblad, branschtidningar, 

internet, intranätet, samtal med kollegor och genom deltagande i kurser, mässor 

och seminarier. Är detta ett fungerande ”system”? Känner de personer som får 

informationen att de får rätt information, vid rätt tidpunkt? 

 

På vilket sätt sprids kunskap och information mellan arbetsplatserna? Hur förs 

erfarenhet tillbaka till företaget eller till andra projekt? 

 

 

1.2 Syfte 

 

 

I detta examensarbete studeras informations- och kunskapsflödet inom 

byggbranschen och då framförallt kunskaps- och informationsflödet till och från 

produktionsledningen ute på byggarbetsplatserna. 

 

Syfte är att studera hur information- och kunskapsflöde berör tre huvudområden, 

lagstiftningar, materialval samt metodval. Att dessa tre huvudområden valdes 

beror på att när det rör information som finns ute i byggbranschen är dessa tre 

områden dominerande. 

Rapporten har tre huvudsyften, dessa är att: 

 

1. Fastslå hur informations- och kunskapsflödet ser ut idag både vad gäller 

information och kunskap som ska ut till produktionsledningen, samt vad 

gäller den information och den kunskap som ska tillbaka från 

arbetsplatserna och sedermera spridas till andra delar av organisationen. 

2. Ta fram och studera vad som fungerar bra samt vad som fungerar sämre 

när det gäller information och kunskapsflödet till och från 

produktionsledningen. Alltså vad som behöver förbättras och vilka 

lärdomar som går att dra av det som fungerar bra. 

3. Presentera förslag på vad eller vilka förbättringar eller nya metoder som 

kan användas för att bättre sprida kunskap och information såväl ut till 

arbetsplatserna samt att ta tillvara på den information och kunskap som 

kommer från arbetsplatserna. 

 

I punkt ett ingår att, studera vilka aktörer som tillhandahåller information samt 

genom vilka kanaler denna information distribueras. Med kanaler avses hur 

informationen tillhandahålls för produktionsledningen, om de får den i elektronisk 

form, pappersform, via personliga kontakter osv. Vidare är syftet i denna punkt att 
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studera och fastslå om de som är den mottagande parten, av informationen, tycker 

att de får för mycket irrelevant information, alltså om det finns ett problem med 

överinformation. I samband med detta får vi också fram vad som anses av 

produktionsledning vara relevant information för dem och deras personal. Under 

punkt ett är även syftet att studera kunskapsåterföringen från arbetsplatserna. Den 

erfarenhetsåterföring som finns och måste finnas från arbetsplatserna, för att ta 

tillvara på informationen och kunskapen som skapas ute i produktionen. Vi syftar 

till att fastslå hur denna erfarenhetsåterföring går tillväga och hur den fungerar 

idag.  

 

I punkt två är syftet helt enkelt som det står ovan, att se vad som fungerar bra samt 

vad som fungerar sämre med det sätt som det arbetas med informations- och 

kunskapsöverföring till och från produktionsledarna ute på arbetsplatserna idag.  

 

Till sist i punkt tre är syftet att, med hjälp av information från de som arbetar ute i 

produktionsledningen, analysera hur de anser att arbetet med kunskaps och 

informationsöverföring skulle kunna förbättras och själva komma till en slutsats 

över vad som kan göras annorlunda för att underlätta för dem. 

 

 

1.3 Metod 

 

 

De studier som vi ska genomföra för denna rapport kommer att vara såväl 

litterära- som intervjustudier. Litteraturstudien ska vi genomföra för att få en 

bakgrund till ämnet samt se vad som tidigare skrivits i ämnet. De intervjustudier 

som vi ska genomföra kommer innefatta personal från PEAB Sverige AB. Vi 

kommer att intervjua såväl produktionsledare, som produktionsstöd, 

informationsansvariga, inköpsansvariga m.m. Detta för att vi ska kunna få både 

givande och mottagande parts bild av flödet av kunskap och information. 

Intervjuerna kommer att ske med personal från Peabs division syd. 

 

Vi har den uppfattningen att för att kunna förändra eller förbättra något när det 

gäller byggproduktion så gäller det att lyssna till de som arbetar i produktionen. 

Därför kommer intervjustudierna väga tyngre än litteraturstudierna, när vi skall 

analysera resultatet.   

 

Intervjuerna kommer att vara ett antal kvalitativa intervjuer för att på så sätt kunna 

få fram ”state of the art” samt för att få fram vad de olika aktörerna tycker kan 

förbättras. Intervjuerna kommer genomföras som öppna besöksintervjuer på 

intervjupersonernas hemmaplan. Samtliga intervjupersoner kommer vara 

anonyma i rapporten.  

 

Anledningen till att vi väljer att göra intervjuer istället för att t.ex. skicka ut en 

enkät är att vi anser att p.g.a. vårt ämnesval finns det många följdfrågor och 

många olika aspekter som måste tas med. Det är därför svårt att med en enkät eller 

liknande få fram alla synpunkter från intervjupersonerna. Sedan att vi valt att göra 

öppna besöksintervjuer är för att det är lättare att analysera kroppsspråk och det är 

lättare för oss att ”läsa” intervjupersonerna på det sättet. Med tanke på det ämne vi 
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valt är det svårt med slutna intervjuer eftersom att det finns så mycket följdfrågor 

och så mycket som går att diskutera kring ämnet. När det gäller att valet föll på att 

genomföra intervjuerna på intervjupersonens hemmaplan så är det för att vi på så 

sätt tror att det är lättare att få personer att ställa upp på intervjuer om de slipper ta 

sig från sina arbetsplatser. Samt att de känner sig mer trygga och på så sätt ger oss 

”bättre” svar än om vi hade varit t.ex. på Högskolan Halmstad. 
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1.4 Avgränsningar 

 

 

Arbete inriktar sig på information som är riktad till produktionsledare och i viss 

mån hantverkare, inom PEAB Sverige AB. Arbetet kommer rikta sig till 

byggproduktion hos PEAB Sverige AB.   

Examensarbetet omfattar inte ritningar eller annan projektspecifik information 

utan främst sådant som kan ses som kompetenshöjande och ge allmänna 

kunskaper och information.  
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2 Förtydligande av begrepp och genomförande 
 

 

2.1 Begreppsförklaring 

 

 

I denna rapport, finns flertalet begrepp, som antingen är specifika för Peab, eller 

som vi valt att använda oss av för att förenkla läsandet av rapporten. Här nedan 

följer, i alfabetisk ordning, en sammanställning över dessa begrepp: 

 

Arbetschef – Den person som är chef för arbetet på en viss ort. Är underställd 

regionchefen i hierarkin, se bilaga 1. 

 

Arbetschefsgrupp – Den grupp med platschefer, arbetsledare, 

entreprenadingenjörer som är underställda en viss arbetschef. 

 

Division – Del av Peabs organisation. Peab Sverige är uppdelat i sex stycken 

divisioner på byggsidan. En division består av ett antal regioner. 

 

Erfarenhet – En erfarenhet skapas när kunskap används. Se bilaga 4. 

 

Externa relationer – De relationer som Peab har med andra företag, så som 

återförsäljare och tillverkare.  

 

Information – Upplysning om ett ämne. Se bilaga 4. 

 

INKA – Peabs inköps- och kalkylregister. INKA fungerar som ett verktyg för att 

hitta leverantörer och entreprenörer. 

 

Kunskap – Kunskap är vetande, när information sammanställs och insikt i ett 

ämne erhålls så skaps kunskap. Se bilaga 4.  

 

Materialval – Val av byggnadsmaterial. 

 

Metodval – Val av produktionsmetod.   

 

Peab – De stödfunktioner som ska stödja produktionspersonalen och 

produktionsledningen. Alltså inköps-, kalkyl-, informations- och process och 

produktionsstödsavdelningen m.m.  

 

Peab-metoder – Peabs forum för produktionsmetoder. 

 

PIA – Peabs inköp- och avropssystem. Internt datorstödsystem för såväl 

produktionsledning som inköpspersonal att göra inköp och avrop genom. 

 

Planket – Peabs interna intranät som finns tillgängligt för alla anställda på Peab. 

Innehåller information från alla områden inom Peab.  
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Plocket – Internt datorsystem där anställda får tillgång till avtal, prislistor och 

information från tillverkare, leverantörer och återförsäljare. 

 

Produktionscoach – Det finns en produktionscoach inom respektive region, 

dennes uppgift är att stödja produktionsledarna. 

 

Produktionsledning – Platschefer och arbetsledare, arbetandes ute i produktionen, 

på arbetsplatserna.  

 

Region – Del av Peabs organisation som av storleksordningen vanligen innefattar 

ett antal orter. I varje region finns en regionchef som är ytterst ansvarig för arbetet 

i regionen. 

 

Stödprogram – De datorbaserade program som nås via Planket och fungerar som 

hjälpmedel vid ex. inköp, kalkylering m.m. 

 

Tillverkare – Tillverkare av byggmaterial som antingen säljer till återförsäljare 

eller direkt till entreprenör. 

 

Återförsäljare – Företag som verkar som en mellanhand mellan entreprenör och 

tillverkare. Återförsäljare säljer alltså tillverkares produkter till entreprenören.  

 

 

2.2 Upplägg 

 

 

För att underlätta förståelsen för hur denna rapport är uppbyggd och för att 

förklara hur läsaren orienterar sig runt i rapporten ska vi i detta kapitel förklara 

upplägget.  

 

Kartläggning av nuläget 

I kapitel 3 - kartläggning av nuläget, berättar vi om hur information och kunskap 

sprids idag. I underkapitel 3.1 skriver vi om hur information och kunskap sprids 

gällande material. Detta kapitel är uppdelat i 3 underkapitel som heter Peab, 

externa relationer och produktionsledarna. Det är uppdelat på detta vis för att vi 

vill visa vad Peab har för syn på informations- och kunskapsflödet idag, hur de 

externa relationerna, i form av återförsäljare och leverantörer, sprider sin 

information och hur produktionsledarna tar till sig och sprider information. Detta 

upplägg är också valt för att göra kapitlet så intressant och konkret som möjligt. 

Dock kan uppläggets uppgifter blir motstridiga eller upprepas eftersom att vi vill 

ge alla inblandades bild av hur informationen och kunskapen sprids.  

Kartläggning av nuläget fortsätter med, kapitel 3.2 Metoder, kapitel 3.3 Lagar och 

kapitel 3.4 Erfarenhetsåterföring, med samma upplägg. Det som skiljer dessa tre 

kapitel från det första är att externa relationer inte längre påverkar hur flödet 

fungerar och därför är detta kapitel inte med i metoder, lagar och 

erfarenhetsåterföring. 

För att underlätta läsandet och öka förståelsen av hur nuläget ser ut när det gäller 

information- och kunskapsflöde så ses en modell av detta i Bilaga 2.  
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Resultat 

I kapitel 4 – Resultat, beskriver vi och identifierar vilka problem som 

produktionsledningen och Peab har tagit upp i våra intervjuer med dem. Detta 

kapitel är uppdelat i fyra underkapitlen, materialval, metodval, lagar och 

erfarenhetsåterföring. Upplägget i detta kapitel är enkelt och i varje kapitel tar vi 

upp både Peabs och produktionsledningens synpunkter och anmärkningar. Det är 

från och med kapitel 4 som lagar blir ett, jämfört med de andra ämnena, relativt 

kort delkapitel. Detta p.g.a. det resultat som vi får fram. Resultatet är nämligen 

entydigt, vilket leder till att vidare analys är onödig.   

 

Analys 

I kapitel 5 – Analys, diskuterar vi och försöker finna lösningar på de problem som 

diskuteras i kapitel 4 – Resultat. Kapitel 5 är uppbyggt på samma sätt som kapitel 

4 med materialval, metodval, lagar och erfarenhetsåterföring. Det som skiljer 

dessa kapitel åt är att vissa av de problem som diskuteras i materialval, metodval 

och till viss del lagar är flyttade till erfarenhetskapitlet i analysen. Dessa problem 

är flyttade då vi anser att de i lösningarna och i diskussionen länkas till 

erfarenhetsåterföring med den naturliga följden att de ingår i det kapitlet.  

 

Slutsats 

I kapitel 6 – Slutsats tar vi upp självkritik och diskuterar rapportens, utförande, 

resultat och mål. 
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3 Kartläggning av nuläget 
 

 

3.1 Kartläggning av nuläget beträffande information om material  

 

 

3.1.1 Nuläget rörande Peab 

 

 

För att information om nya och gamla material ska nå ut till produktionsledarna 

har Peab idag olika kanaler och metoder. Peab har Planket som primär kanal till 

produktionsledarna där all tänkbar information läggs upp. Plankets startsida 

redovisas i figur 1 nedan.  

Även om Peab inte kontrollerar kanalen så talar de även om vikten av att 

platscheferna har en bra muntlig dialog sinsemellan. Peab menar att Planket är 

den primära kanalen som de håller på att utöka men att muntlig dialog mellan 

platscheferna är den nuvarande viktigaste kanalen.
3
  

 

 

 
 Figur 1 Startsida Planket 

 

 

Peab har även andra kanaler som produktionsledarna kan använda för val av 

material. De följande är datorbaserade program som finns som funktioner i 

Planket. Dessa hjälpmedel kan ge information om avtal, tidigare projekt där olika 

material och metoder har använts, prislistor, kontaktpersoner och telefonnummer. 

                                                           
3
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Programmen heter PIA, INKA och Plocket och är hjälpmedel som fungerar på 

ungefär samma sätt fast har olika funktioner och områden. Nedan redovisas bilder 

på PIA, INKA och Plockets utformning. 

 

 

 
 Figur 2 INKA – Exempel på materialsökning i Peabs inköps och kalkylregister 

 

 

 

 
 Figur 3 PIA – Startsida för Peabs inköps- och avropssystem 
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 Figur 4 Plocket – Startsida för Peabs databas över prislistor, avtal och externa relationer. 

 

 

Vad gäller Peabs behandling av materialfrågor har de en inköpsavdelning som 

jobbar med avtal, utveckling och inköp av material. De möter ständigt säljare som 

presenterar nya material som de vill sälja in hos Peab och om de finner det 

intressant gör Peab en undersökning av materialet för att se om de bör köpa in det. 

För att skapa sig en uppfattning om olika material använder sig avdelningen 

mycket av referenser, både externa och interna, de menar också att det är viktigt 

att se till vad materialet kan göra för ett projekts totalpris snarare än för 

materialpriset. Dessa undersökningar används även då beställare har förfrågningar 

och önskningar om materialval.
4
 

 

Avdelningen jobbar även mycket med gällande löpande avtal. Dessa avtal är till 

för att få bort onödiga mellanhänder. De har avstämningsmöten med 

leverantörerna för att diskutera förändring och utveckling. Leverantören har ett 

intresse av feedback för att kunna utveckla sina produkter och Peab söker nya 

produkter som ska förbättra produktionen. Dessa avstämningar blir ett sätt att 

tillsammans förbättra produktionen.
5
  

 

Vad gäller internationell handel har Peab idag en grupp som enbart jobbar med 

dessa frågor. De scannar marknaden efter material och leverantörer att söka 

samarbete med. Denna grupp har också en stödfunktion för produktionsledarna 

som gör avrop. De ska vara inblandade i all internationell handel för att se till att 

inga misstag begås vad gäller valutakurser och kommunikationssvårigheter.
6
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Inköpsavdelningen jobbar också ständigt med att utveckla och uppdatera de 

stödprogram som produktionsledarna använder för avrop och materialval. Detta 

för att produktionsledarna ska kunna hitta aktuella referenser, avtal och prislistor 

för olika material på en plats. Inköp har som tanke att dessa program ska fungera 

som ett snabb och lätt sätt att göra beställningar för den som redan gjort sitt 

materialval. I övrigt vill de att allt ska gå genom avdelningen. Tanken är att säljare 

ska skickas till inköp och produktionsledarna ska bara göra avrop och inga inköp.
7
 

 

 

3.1.2 Nuläget rörande externa relationer 

 

 

Idag samarbetar Peab med en rad olika aktörer av materialleverantörer och 

materialtillverkare. I de fall där det finns ett utarbetat samarbete som sträcker sig 

över mer än ett aktuellt projekt finns det utarbetade avtal som ska gynna såväl den 

säljande parten som den köpande parten, alltså i detta fall Peab. Dessa avtal ser 

olika ut beroende på var i landet inköpen görs, samt vilken typ av material som 

det berör. När det rör material som köps in i stora mängder, som exempelvis, 

gipsskivor, stålreglar m.m. och som används oavsett var i landet verksamheten är 

förlagd, köps denna typ av material i stort sett uteslutande in centralt direkt via 

tillverkarna. När det gäller mindre inköp går dessa oftast igenom en 

materialåterförsäljare. Vilka dessa återförsäljare är varierar väldigt mycket och det 

som då oftast påverkar denna variation är det geografiska läget. Men det kan ändå 

konstateras att när det rör sig om projekt i samma specifika geografiska områden 

så försöker Peab i största möjliga mån använda sig av samma återförsäljare över 

flera projekt. På detta sätt så skapas även här en långvarig relation mellan det 

återförsäljande företaget och Peab.
8
 

 

Det finns också en typ av handel inom byggbranschen, som har kommit mer och 

mer de senast åren, nämligen den som sker med internationella aktörer. I de fall då 

detta förekommer är det i stort sett uteslutande inköp som görs direkt från den 

utländska tillverkaren utan några återförsäljare som mellanhänder. Dessa typer av 

inköp är hårt styrda av avtal och sker genom Peabs centrala inköpsorganisation. 

Det blir således sällan som internationella inköp görs av respektive 

produktionsledning på respektive projekt. Det är nästan uteslutande så att i de fall 

då inköp görs från utlandet så sker det i samband med större och långvariga 

projekt.
9
   

 

När det kommer till att såväl tillverkarna som återförsäljare ska nå ut med 

information till Peab med såväl nya material som med information om redan 

existerande material används i stor grad muntlig kontakt mellan representanter 

från den säljande sidan och Peabs inköpare eller produktionsledning. Givetvis 

förekommer det också såklart andra typer av informationsvägar och andra kanaler. 

Exempel på sådana andra kommunikationsvägar som används här av 
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materialtillverkarna och återförsäljare är de lite mer traditionella reklam utskicken 

och mail utskick.
10

  

 

I dagsläget är det viktigaste sättet för informationens spridande via muntlig 

kontakt. Denna muntliga kontakt kan ske på flertalet olika sätt. Det går dock 

relativt tydligt att konstatera två stora huvudspår som informationen sprids på. 

Antingen är det säljare eller andra representanter från tillverkarna eller 

återförsäljare som söker upp Peab eller produktionsledarna för att informera, eller 

så är det Peab eller produktionsledarna som själva söker upp leverantörerna eller 

återförsäljare för att få information.
11

 

 

Om vi här börjar med att se till när tillverkarna och återförsäljare söker upp Peab 

eller produktionsledarna, sker genom att representanter åker ut till de lokala Peab 

kontoren eller till en specifik arbetsplats. För att informera om nya material och 

nya produkter. Här försöker tillverkarna och återförsäljare, pricka in den tiden då 

de genomför sitt besök på ett sådant sätt att de ska ske när produktionsledningen 

eller inköparna ska köpa in just det material eller den produkt som denna 

tillverkare eller återförsäljare vill sälja och marknadsföra. Det är dock inte helt lätt 

för tillverkare och återförsäljare att pricka in denna tidpunkt helt. För det finns 

givetvis svårigheter för tillverkarna och återförsäljare att veta i vilket läge som 

respektive projekt befinner sig i.  

 

Vi kan nu istället se till när Peabs personal söker upp tillverkarna eller 

leverantörerna. I detta fall blir det givetvis lättare för båda parter att pricka in en 

tidpunkt i det skede då det specifika materialet ska köpas in. Detta p.g.a. att det 

här blir Peabs personal som styr tidpunkten och de vet själva när de behöver köpa 

in respektive material. Peabs representanter i form av produktionsledning eller 

inköpare söker i detta scenario upp representanter från tillverkarna eller från 

materialleverantörerna för att få information. Sedan kan denna 

informationsinhämtning givetvis också ske på olika sätt och behöver inte 

uteslutande ske på ett sådant sätt att den sker precis vid det tillfälle då materialet 

ska användas eller då beslutet om ett nytt materialval ska fattas. Ett exempel på att 

detta kan ske vid en annan tidpunkt även om Peab gör uppsökningen kan t.ex. 

vara när det sker vid mässor eller liknande träffar.  För mässor eller liknande 

träffar sker ju givetvis inte alltid så de passar olika projekts specifika 

materielbehov. 

  

Som vi nu ser är det alltså de två ovan beskrivna huvudspåren som finns, alltså 

antingen att Peabs personal blir ”matade” med information, eller att de själva 

söker upp information från tillverkarna eller återförsäljare. Det finns emellertid ett 

mellanläge, som är väldigt vanligt. Detta mellanläge är det startmöten som vid 

flertalet projekt hålls i nära anslutning till att ett nytt projekt ska starta. Vi dessa 

möten är det vanligare att återförsäljarna är med än att tillverkarna är närvarande. 

Eventuell kontakt mellan tillverkare och Peab tillkommer efter att information 

kommit från återförsäljarna om nya material.  

Vid dessa startmöten tar Peab upp vilka material som är tänkta att användas i 

projektet och vilka inköp som kommer att behöva göras. Återförsäljarna får då 

också en möjlighet att gå in och påverka om det t.ex. finns några nya material som 
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skulle kunna lämpa sig bättre än de som Peab tänkt sig, eller om de har andra 

förslag på vilka materialval som kan göras annorlunda. I de fall där det rör sig om 

större projekt med längre byggtider får liknande möte hållas mer kontinuerligt 

under projektets gång för att båda parter ska vara uppdaterade. För det kan vid 

större projekt vara svårt att förutse alla materialval och alla inköp redan vid 

projektets start. 

 

Tanken är att det ska hållas kontinuerliga möten mellan leverantörerna och Peabs 

produktionsledning för att följa upp det som sägs vid de ovan nämnda 

startmötena. Det är dock enligt leverantör som vi varit i kontakt med sämre med 

dessa uppföljningsmöten
12

. 

 

 

3.1.3 Nuläget rörande produktionsledarna 

 

 

I dagsläget är det vanligt att det inte sitter någon inköpare på de mindre projekten, 

något som många produktionsledningar saknar. Produktionsledningen gör i viss 

utsträckning egna inköp och avrop till följd av ändringar eller nya materialval i ett 

projekt. Ofta är det dock arkitekten som föreslår vilka material som ska 

användas.
13

  

 

Hur produktionsledningen får information om olika material skiljer sig mycket 

från person till person. De källor som används i störst utsträckning är kollegor. 

Ofta vänder sig produktionsledningen till hantverkarna för att få tips och idéer om 

material. De pratar även med andra platschefer och arbetsledare på andra projekt, 

både inom företaget och utanför företaget. Det som också är gemensamt för 

många produktionsledare är att de enbart har kontakt med kollegor på lokal nivå. 

De håller sig inom sin region eller arbetschefsgrupp. Det är också vanligast att 

produktionsledningen håller sig på sin nivå, alltså produktionsnivå. Om ingen 

produktionsledare har jobbat med ett material inom företaget på lokal nivå, är det 

vanligare att produktionsledarna vänder sig till ett annat företag på lokal nivå än 

att de söker sig högre upp i sin egen organisation. 

 

Produktionsledningen lägger som tidigare nämnt stor vikt på att få in 

hantverkarnas åsikter i valet av material. Dels för att det är hantverkarna som ska 

jobba med materialet och dels för att hantverkarna sitter på värdefull kunskap. 

Hantverkarna har ofta jobbat med flera oliktänkande produktionsledare och har 

varit på fler projekt än produktionsledningen. Av dessa anledningar har de ofta 

mer erfarenhet av och har sett fler olika material. Dessa faktorer gör att det blir 

naturligt för produktionsledningen att vända sig till hantverkarna.  

Andra källor och kanaler som används är PIA, INKA, tillverkare, återförsäljare 

och internet. PIA och INKA används i det läge då produktionsledningen vill veta 

mer om ett material. De kan då gå in och se priser, tillverkare och tidigare projekt. 

Det sistnämnda är information som många gärna använder. Det går då över i en 

muntlig källa då de talar med en kollega som nyligen använt materialet och kan 

beskriva för och nackdelar. Många produktionsledare vänder sig också till olika 
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tillverkare och återförsäljare men det är sällan som återförsäljaren vänder sig till 

produktionsledningen med förslag under projektets gång. Internet används också 

men kompletteras ofta med samtal antingen med tillverkare, kollegor eller 

återförsäljare eller en mix av dessa. Det kan också vara så att 

produktionsledningen söker reda på ett material på internet och sedan använder 

sina stödprogram från Peab för att se om någon tidigare har använt materialet 

inom företaget. 

En del produktionsledare använder de tips och råd de får på avdelningsmöten och 

liknande. En del sparar de tips de får från försäljare och tar användning av detta 

när de behöver det. Många produktionsledare talade om platschefsmöten som var 

ett bra sätt att utbyta information om olika material men dessa möten har 

försvunnit.
 14

  

 

När produktionsledningen har fått information om ett material är det ofta priset 

som avgör vilket de väljer. Beställare och arkitekt måste ofta godkänna valet.  

Peabs funktioner och stödprogram används i de flesta fall enbart för att hitta avtal 

och leverantörer. De är väldigt sällan som produktionsledningen vänder sig uppåt 

i organisationen för att få hjälp med materialval. I slutändan handlar kontakten 

med Peab om att få ett bra pris på materialet så att ditt projekt håller en bättre 

budget. 

En funktion som Peab erbjuder, som används ofta, är vem-är-vem där alla i Peab 

kan få tag på nummer och information om andra inom företaget. Detta underlättar 

för produktionsledningen när de ska välja vem som är relevant att prata med i en 

viss fråga. 

 

 

3.2 Kartläggning av nuläget beträffande information om metoder 

 

 

3.2.1 Nuläget rörande Peab 

 

 

Metodval är en återkommande fråga för produktionsledningen. Peab hjälper sina 

produktionsledare med detta, ex. med information via produktionscoacher, men 

låter även produktionsledarna ta eget ansvar. Likt vad gäller övrig information 

som ska spridas i organisationen är det, Planket, som är den primära kanalen som 

har utvecklats mer och mer. Men Peab menar också att den viktigaste kanalen är 

mun till mun, produktionsledningar emellan. Peab menar att det är viktigt att 

produktionsledningen söker lösningar och förbättringar själva men även att de har 

ett nyttigt kritisk tänkande
15

.  

 

Ett sätt för produktionsledningen att hitta nya och förbättrade produktionsmetoder, 

som blir allt vanligare, är arbetsplats- eller studiebesök. Inför ett nytt projekt kan 

produktionsledningen, ibland med hantverkare och underentreprenörer, göra 

besök på tidigare liknande projekt för att få tips och råd. De kan på besöken prata 
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med produktionsledningen för det äldre projektet och studera deras 

arbetsberedningar för att få kunskap i de moment de själva kommer att stöta på. 

Peab har i en del fall styrt upp och genomfört dessa besök för att företaget ska få 

erfarenhetsåterföring och ”slippa uppfinna hjulet på nytt”.  

 

Vidare jobbar Peab till viss del med ett system som de kallar Peab-metoder. 

Nedan redovisas bild på Peab-metoder i figur 5. Systemet är datorbaserat och 

innehåller samlad information om olika produktionsmetoder för olika byggdelar 

och byggmoment. I varje division finns representanter som ingår i ett råd och 

erfarenhetsgrupper. Tanken är att produktionsledningen eller hantverkare kan gå 

in på planket och under sin regionsflik gå vidare till en 

erfarenhetsåterföringsterminal där de kan skriva in något som sprids i 

organisationen. Där kan de skriva olika saker som ska tänkas på vid olika moment 

eller om något material fungerar bra eller dåligt och så vidare. De skriver en 

rubrik, skriver en text och om de vill kan de bifoga en fil t.ex. en bild. 

Meddelandena når sedan till rådet, i en bruttolista, som jobbar med dessa frågor 

som i sin tur undersöker om det är relevant att göra något åt. Anser rådet att det är 

det så hamnar antingen ärendet hos metoder eller i egenkontrollerna eller 

arbetsberedningarna. I Peab-metoder kan produktionsledarna gå in och läsa för att 

se hur olika produktionsmetoder ska genomföras. Tanken är att de ska använda 

kunskapen när de gör sina arbetsberedningar. På varje metod finns även ”att tänka 

på” och en uppdelning för produktion, kalkyl och inköp.  

I dagsläget används inte systemet i hela koncernen utan bara i region Malmö, men 

tanken är att det ska spriddas inom kort.  

 

 

 
 Figur 5 Peab-metoder – Exempel på information om byggdel 

 

 

Med metodval följer också val av maskiner. Peab har som tanke att deras 

dotterbolag, Lambertsson, ska användas i den utsträckning det går och 
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Lambertsson är i praktiken helt styrda av Peab. Lambertsson utnyttjar planket för 

att sprida information om nya maskiner men de använder även säljarbrev och 

produktkataloger. Lambertsson har också som mål att vara så nära arbetsplatserna 

som möjligt för att ha en god och nära kontakt med såväl produktionsledning som 

hantverkare. De kan också komma med förslag i upptaktsmöten till projekt
16

.  

 

Vidare menar Lambertsson att produktionsledningen och hantverkarna har så bra 

koll själva på marknaden att de ofta gör förfrågningar på maskiner som sedan 

Lambertsson tar in och hyr ut.
17

  

 

 

3.2.2 Nuläget rörande produktionsledarna 

 

 

När det kommer till att välja produktionsmetoder för produktionsledningen ute på 

arbetsplatserna så finns det en mängd olika kanaler som används för att få 

information om såväl nya produktionsmetoder som beprövade metoder. Dock går 

det att urskilja fem huvudkanaler som används av de produktionsledare som vi 

varit i kontakt med. Vi tänker därför ställa upp dessa fem olika kanaler och sedan 

gå igenom dem en efter en för att förklara hur de används i nuläget. 

 

 

 

Intranätet - Planket 

Genom att produktionsledarna läser på Planket och hämtar information via denna 

kanal får det fram information om vilka tidigare projekt som använt vissa metoder 

samt också till viss del vilka metoder som fungerat bra och vilka som fungerat 

mindre bra. Dock finns det ingen riktigt heltäckande sammanställning på Planket 

över vilka metoder som fungerat bra eller vilka som fungerat mindre bra. Utan det 

som produktionsledningen kan se genom Planket när det rör produktionsmetoder 

är mer ”nyhetsrapportering” från olika delar av Peab koncernen och på så sätt se 

vilka olika metoder som använts. Detta blir dock bara ett litet urval av alla projekt 

och långt ifrån samtliga olika produktionsmetoder som finns går att täcka. 

 

Internet 

Om vi ser lite bredare än bara Peabs interna intranät förekommer det också att 

produktionsledningen använder sig av internet för att söka information om olika 

produktionsmetoder. I de fall då denna kanal används är det oftast så att 

produktionsledningen söker upp något på internet för att sedan ytterligare 

kontakta den aktör som sprider informationen om en viss produktionsmetod.  

 

Muntlig 

Detta är, enligt de intervjuer vi har gjort, den kanal som används mest av 

produktionsledningen för att få fram information om produktionsmetoder. 

Produktionsledarna tar helt enkelt kontakt med kollegor som de vet arbetat på ett 

visst sätt eller som använt någon specifik metod och frågar hur de tycker att denna 

metod fungerar. Vi har upptäckt att det till och med är väldigt vanligt att äldre 
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kollegor kontaktas eller bekanta inom branschen som inte ens jobbar på Peab för 

att få fram information. Peabs produktionsledning kontaktar alltså personal hos 

konkurrenter, om de vet att personalen hos konkurrenten har använt en viss metod 

för att få feedback på denna metod.
18

  

Dessa kontakter, oavsett om de är interna eller externa sker mestadels på så sätt att 

den person i en produktionsledande roll som behöver ha information om en viss 

produktionsmetod söker upp eller tar kontakt med en kollega eller konkurrent som 

använt denna metod. Kunskaps och informationsöverföringen sker således oftast 

inte vid några organiserade möten eller liknande träffar utan oftast på andra sätt. 

Det skulle kunna utryckas som att det sker mer vid spontana kontakter och möten 

än vid möten organiserade av Peab. Det är klart att i de fall där det förekommer 

träffar mellan flera produktionsledare vid platschefsgrupper eller vid 

arbetschefsgruppsmöten diskuteras också metodval. Men detta är alltså inte det 

dominerande forumet utifrån vad vi har fått fram under våra intervjuer.
19

  

 

Under rubriken för den muntliga informationsspridningen finns också givetvis 

produktionsledningens kontakt med sina hantverkare. Det rör sig här om såväl 

hantverkare som är med på det specifika projektet liksom hantverkare som 

produktionsledningen arbetat med vid tidigare projekt. Många i 

produktionsledningen utrycker det på ett sådant sätt att det gäller att lyssna på 

hantverkarna vid val av metoder eftersom att det trots allt är de som senare ska 

utföra själva arbetet med den specifika metoden.  

Ett sätt där hantverkarnas påverkan blir påtaglig på ett lite mer organiserat sätt än 

att de bara blir tillfrågade av produktionsledningen om vad de tycker, är när det 

kommer till att upprätta arbetsberedningar. I skedet när arbetsberedningarna ska 

upprättas är det många produktionsledare som tar med hantverkarna eller lagbasen 

för att sitta ner och diskutera vilka metoder som ska användas. 

 

Studiebesök 

Ett annat sätt att överföra information och kunskap om olika produktionsmetoder, 

är även detta egentligen en version av muntlig överföring, det vi nu syftar på är 

nämligen studiebesök. Vid ett antal projekt som varit lite mer komplicerade eller 

någorlunda speciella så har det arrangerats studieresor för produktionsledningen 

och hantverkarna som ska starta ett liknande projekt. Detta för att de som ska 

starta det nya projektet, innan projektstarten ska få se hur det andra projektet löste 

olika problem och på så sätt få med sig vilka metoder som använts där och hur de 

fungerade.  

 

Faddrar 

Den sista av de huvudkanaler som vi sett används för att införskaffa information 

om produktionsmetoder är ett system som finns i vissa delar av Peabs 

organisation, nämligen en form av faddersystem. Detta system bygger på att 

”nya” produktionsledare får gå under någon äldre rutinerad och har denna äldre 

mer rutinerade produktionsledaren som en slags coach. Den ”nye” mindre erfarne 

produktionsledaren kan då fråga sin mer rutinerade fadder och på detta sätt sprids 

mycket kunskap om framförallt produktionsmetoder som fungerat bra och mindre 

bra vidare. 
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3.3 Kartläggning av nuläget beträffande information om lagar 

 

 

3.3.1 Nuläget rörande Peab 

 

 

I och med att de lagar som styr hur Peabs produktionspersonal ska agera är 

tvingande lagar och att det är helt nödvändigt för Peabs ledning att se till att 

information om lagar och lagförändringar kommer ut så finns det väldigt mycket 

styrda rutiner för hur arbetet med att sprida denna information ska gå tillväga. 

 

När det kommer en ny lag eller en förändring av en lag så kommer information 

om detta till Peabs olika avdelningar som i sin tur ser till att informationen 

kommer ut till den produktionspersonal som behöver informationen. Peab 

använder sig av Planket, för att enligt sig själva, få ut informationen snabbt till 

alla berörda. Vidare informeras också produktionsledarna vid 

arbetschefsgruppsmöten. Vid dessa informationstillfällen blir det lättare för Peab 

att ge en mer djupgående information om nya lagar och lagförändringar till de 

som berörs.
20

  

 

Vid information om nya lagar och lagförändringar kommer också 

produktionscoacherna in i bilden och har en viktig roll. Det är tänkt att 

produktionscoachen ska ha mycket kontakt med produktionsledarna och se till att 

hålla dem informerade om saker, likt dessa. Produktionscoachen ska här fungera 

på sådant sätt att produktionsledarna har någon att diskutera nya lagar och 

lagförändringar med. Produktionsledarna ska också kunna få mer i detalj, förklarat 

av produktionscoachen om de är något rörande de nya lagarna eller 

lagförändringarna som de inte förstår. 

 

Det finns ytterligare en informationsväg som Peab använder sig av för att nå ut till 

sin produktionspersonal, denna väg är dock inte Peabs egen utan denna 

informationsväg kommer direkt från Sveriges Byggindustrier. Sveriges 

Byggindustrier skickar ut cirkulär med såväl information som berör de som jobbar 

ute i produktionen som information som berör de som ska informera de som 

jobbar ute i produktionen. Dessa cirkulär kan således antingen gå direkt till 

produktionsledarna eller via Peabs stödfunktioner ut till produktionsledarna. Det 

beror lite på vilken typ av information som det rör sig om, om den går vägen via 

Peabs stödfunktioner eller om den går direkt till produktionsledarna. 

 

 

3.3.2 Nuläget rörande produktionsledarna 

 

 

                                                           
20

 Informationsansvarig Peab 



26 
 

Alla produktionsledare som intervjuades inför denna rapport var överens om att 

information om lagar och förordningar kommer från Peab på olika sätt. 

Produktionsledningen får bland annat information genom avdelningsmöten, där 

arbetschefsgruppen träffas och samtalar.
21

 Dessa möten är en del av de system 

som Peab kallar linjeansvar. Med linjeansvar menar Peab att informationen ska gå 

nedåt i organisationen och t.ex. regionschefen ska ta med sig erhållen information 

från divisionsmötet till sitt regionsmöte. 

 

Produktionsledningen hämtar också information från sina produktionscoacher, 

Planket och skyddsombud. Produktionscoacherna ska vara väl uppdaterade och 

har som jobb att stödja och hjälpa produktionsledningen i produktionsfrågor. 

Vissa produktionsledare angav Planket som en informationskälla men det var 

mest de som använde Planket kontinuerligt.
22

  

 

Vissa produktionsledare talade om skyddsombuden som har kontinuerliga möten 

där de får den senaste informationen gällande lagar. Skyddsombuden ska i sin tur 

informera de anställda om vilka regler och lagar som gäller och även se till att de 

efterföljs.
23

  

 

En annan källa för information som angavs i intervjuerna var Sveriges 

Byggindustrier som skickar ut cirkulationspapper med information om nya lagar 

och lagförändringar.
24

 

3.4 Kartläggning av nuläget beträffande erfarenhetsåterföring 

 

 

3.4.1 Nuläget rörande Peab 

 

 

När det kommer till hur nuläget ser ut för erfarenhetsåterföring från Peabs sida, så 

säger de personer vi pratat med, att det inom Peab finns vissa brister med hur 

erfarenhetsåterföringen fungerar. De vi pratat med säger dock också att Peab 

ständigt arbetar med att förbättra hur rutinerna ser ut när det gäller 

erfarenhetsåterföring
25

. 

 

Som det fungerar idag finns det i stort sett ingen eller väldigt bristfällig 

erfarenhetsåterföring i flera av Peabs divisioner. Men arbetet har som sagt 

påbörjats och i region Malmö så har det startats en funktion som finns på Planket 

som ska underlätta arbetet med erfarenhetsåterföring. Detta är en funktion där 

såväl produktionsledning som hantverkare kan gå in och skriva kommentarer och 

synpunkter om olika val av metoder och material. När dessa synpunkter och 

åsikter sedan kommit in är Peabs tanke att dessa ska tas tillvara på och spridas ut i 

organisationen på lämpligt sätt. Så att alla som berörs kan ta del av det. 

Spridningen av informationen ska skötas av ett speciellt råd som upprättats i Peab 
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och som enbart har till funktion att arbeta med erfarenhetsåterföring. Tanken är att 

detta råd ska träffas cirka fyra gånger per år och diskutera de synpunkter och 

åsikter som kommit in via planket och sedan distribuera ut informationen till de 

avdelningar i Peab som berörs. informationen ska sedan exempelvis användas och 

tas med i utvecklandet av Peab metoder. Men som sagt är detta projekt och detta 

sätt att arbeta nystartat och fungerar idag bara i en liten del av Peabs organisation 

och används således inte till fullo. Nedan i figur 6 redovisas region Malmös sida 

på Planket, där erfarenhetsåterföringsfunktionen syns. 

 

 

 

 
 Figur 6 Region Malmös sida på Planket med erfarenhetsåterföringsfunktion (inringad) 

 

 

Som tidigare nämnts finns det inte så många fler metoder när det kommer till 

arbetet med erfarenhetsåterföring. Ett sätt som det dock arbetas med är de 

avslutningsmöten som hålls efter att ett projekt har avslutats. Vid dessa möten 

deltar arbetschefer, produktionsledningen för det aktuella projektet och vid vissa 

fall också entreprenadingenjörer, inköpare och även hantverkare. På ett 

avslutningsmöte tas det upp vad som har fungerat bra under det aktuella projektet, 

samt vad som har fungerat mindre bra. Det som tas upp på dessa möten antecknas 

i ett protokoll som sedan går till arbetschefen. Det är sedan arbetschefens uppgift 

att se till att det som sagts på avslutningsmötena förs ut och kommer till de som 

berörs av informationen.   

 

 

3.4.2 Nuläget rörande produktionsledarna 
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Vad gäller dagslägets erfarenhetsåterföring finns det några få vägar för 

produktionsledningen att få tillbaka erfarenhet från olika projekt och 

produktionsledare. Något som är relativt nytt är arbetsplats- eller studiebesök. 

Några av de produktionsledare vi intervjuat hade deltagit vid arbetsplats- eller 

studiebesök. Dessa studiebesök har ibland varit uppstyrda av Peab och ibland är 

det beställare eller produktionsledningen själv som har styrt upp dem.
26

 

 

Vid en intervju talade en produktionsledare om faddersystem. Produktionsledaren 

var fadder åt en ny och oerfaren produktionsledare och bistod den oerfarne 

produktionsledaren på dennes projekt. Den oerfarne produktionsledaren hade 

tidigare jobbat under den erfarne produktionsledaren. Denne kunde när som helst 

vända sig till den mer rutinerade produktionsledaren för råd och hjälp.
27

 

 

Det arbete med erfarenhetsåterföring som ständigt pågår ute på arbetsplatserna är 

avdelningsmötena där produktionsledningar träffas och kan diskutera sinsemellan 

olika problem eller positiva saker de stöter på. Det andra verktyget för 

erfarenhetsåterföring som finns på varje projekt är produktionsavslutsmötet, där 

produktionsledningen och arbetschefen ibland tillsammans hantverkare och 

underentreprenörer träffas och diskuterar vad som gjordes bra och vad som gick 

dåligt på ett projekt. Allas åsikter förs ner i ett protokoll som sedan kan fungera 

som underlag för framtida projekt.  

 

Det som produktionsledarna ändå pratade mest om, gällande 

erfarenhetsåterföring, var att den sprids mellan arbetsplatserna och projekten 

genom att hantverkarna, produktionsledare och att arbetslag flyttar runt. 

Hantverkarna sitter på en massa kunskap som de för vidare mellan projekten. 

Produktionsledningen har ofta en lagstomme som alltid följer med på deras 

projekt men denna grupp jobbar ständigt med nya medarbetare. Detta gör att 

personal som kommer och går tar med sig kunskap till och från arbetsplatserna. 

Detta var det verktyg som produktionsledningen använde sig mest av för att få 

kunskapsåterföring.
28
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4 Resultat 
 

 

4.1 Resultat rörande materialval 

 

 

Vi har tidigare i rapporten beskrivit hur nuläget ser ut angående flödet av kunskap 

och information gällande material. Vi ska i detta kapitel beskriva vilka problem 

som företagsledning har identifierat och vilka problem som produktionsledningen 

ser i nuläget gällande samma ämne.  

 

Vad gäller material spelar inköpsavdelningen en stor roll för att information ska 

nå ut till arbetsplatserna. Det problem inköpsavdelningen ser är en risk för 

överinformation på de forum de har. Planket är ett exempel på ett forum de tror 

lätt blir för mycket information på, samtidigt som informationsavdelningen vill 

samla så mycket information som möjligt på Planket för att minska antalet kanaler 

och på så viss undvika överinformation. Inköpsavdelningen pratar också om 

problemet att information kan ha ett så kallat bäst före datum. Med det menar de 

att viss information som ligger ute blir inaktuell innan den tas bort eller 

uppdateras.  

 

I en intervju med en återförsäljare berättar de om sina tankar angående problem 

gällande information om material. De säger att de har en god dialog med 

produktionsledningen och att de ofta lämnar förslag på material i 

byggstartsmötena där de är iblandade. De säger även att de fungerar som en bra 

länk mellan produktionsledning och leverantör. De menar att problemet ligger i 

dialogen och kommunikationen under projektets gång. Inte att de inte samtalar 

men att de kanske skulle ha mindre spontana möten där de går igenom vad som 

ska hända i projektet och planerar material inköpet. Dessa ”mellanmöten” menar 

de skulle spara tid i slutändan då det undviks att det mailas och rings fram och 

tillbaka för varje materialval och logistiken löses på ett bättre och effektivare 

sätt.
29

 

 

Om vi istället tittar på produktionsledningens problem och de brister de ser i sin 

vardag gällande materialval kan vi börja med att säga att det är få 

produktionsledare som ser överinformation som ett problem
30

. Detta trots att Peab 

vid flertalet tillfälle pratade om att överinformation lätt kan uppstå
31

. De få 

produktionsledare som talade om överinformation menar att Planket är för 

omfattande. Det är där det lätt blir för mycket information vilket leder till att 

Planket blir svårorienterat
32

.  

 

Vidare angående materialval pratar många produktionsledare om att de ibland 

saknar inköpare på plats. Vid mindre projekt är ofta inköparen inte på plats eller 

bara deltid på plats. Detta är någonting som produktionsledningen inte tycker om. 
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De menar att inköparen så ofta som möjligt ska vara ute på plats för att underlätta 

materialbeställningar och att inköparen då blir mer insatt i projektet. Detta skulle 

också utgöra en avlastning för produktionsledarna.  

Produktionsledningen talade ofta också om att de saknar något slags forum där de 

kan hämta information om material, var de har använts samt vem som har använt 

det. Detta skulle vara en bra informationskälla då produktionsledarna tycker att 

det bästa sättet att få information är att tala med en annan produktionsledare med 

erfarenhet om materialet. Om det skapas ett sådant forum som beskrivs skulle det 

också korta ner tidsåtgången för att få information.
33

 

 

Ett annat problem som kom upp vid intervjuer var att produktionsledningen ofta 

vill köpa in eller göra avrop på material själva. Inköpsavdelningen däremot vill 

inte att produktionsledningen ska göra några inköp, däremot är det godkänt att 

göra avrop under projektets gång. Produktionsledningen ser detta som ett problem 

för de anser att det är deras projekt och deras projektekonomi, därför vill de styra 

över vilka material som ska användas.  

Vidare kan sägas att de flesta produktionsledare menar att för få personer är 

inblandade tillräckligt tidigt i projekten. Problem med fel material kan uppstå för 

att t.ex. inte hantverkarna har varit inblandade tillräckligt tidigt. Problemet uppstår 

för att material som produktionen inte kan eller tycker är bra att jobba med inte 

byts ut förrän de redan finns i de färdiga handlingarna ute i produktionen. Hade 

hantverkarna varit delaktiga tidigare, redan vid projekteringsstadiet, så hade t.ex. 

fördröjningar p.g.a. material leveranser av det nya materialet kunnat kringgås. Det 

kan ju även bli en fråga om kostnadsändringar som kan vara negativt för både 

entreprenör och beställare. 

 

 

4.2 Resultat rörande metodval 

 

 

När det gäller att sprida information om olika produktionsmetoder, såväl nya som 

beprövade metoder, har vi under vår studie stött på och kommit fram till att det 

finns flertalet olika problem som kan uppstå och som faktiskt existerar ute i 

produktionen. 

 

Om vi till en början ska se till vilka problem som Peab stöter på, finns det ett stort 

huvudproblem. Detta är att eftersom användandet av datorer ute hos 

produktionsledningen inte är fullständig går det inte att förlita sig på att om något 

skrivs, exempelvis på Planket eller i ett mail, är det inte säkert att alla får denna 

information. Dock är tanken att gå ifrån pappersutskick och inrikta sig helt på 

elektronisk information och innan detta är helt inarbetat finns alltså klara tillfällen 

då det kan uppstå problem. Ytterligare ett problem, som nog kommer med 

övergången till elektronisk informationsspridning istället för pappersformat, är att 

det finns en viss rädsla för att det blir en viss över information ut till 

arbetsplatserna. När det kommer ut för mycket information till 

produktionsledningen, som redan är hårt pressad i sin roll, finns det risk för att 

information som egentligen är viktigt sållas bort. 
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Ett problem som de produktionsledare vi intervjuat beskriver är att de saknar ett 

forum där de kan diskutera erfarenheter och tankar kring valet av olika 

produktionsmetoder. Detta problem kommer från såväl produktionsledare som är 

relativt nya i rollen som produktionsledare som de som arbetat i rollen länge. 

Många säger att de skulle vilja ha ett forum antingen nätbaserat eller någon sorts 

forum, där flera produktions ledare kan träffas i verkligheten och diskutera. 

Problemet, som det beskrivs, är nämligen att många i dagsläget blir för rädda att 

pröva ny teknik eller nya metoder. Detta eftersom att produktionsledningen inte 

vill riskera att deras projekt går med förlust. Hade det då funnits ett forum där 

produktionsledarna kunnat diskutera olika lösningar hade produktionsledarna 

kunnat samla på sig erfarenheter av hur olika metoder fungerat tidigare för att 

sedan utifrån detta göra en bedömning av sitt eget nuvarande projekt. Det som 

också påpekas här och som varit ett problem de gånger då försök till liknande 

forum gjorts runt om i Peabs organisation är att det enbart kommit fram negativa 

erfarenheter och inte positiva. Det sägs bl.a. från vissa håll att platschefsgrupper 

har förekommit, där produktionsledare har träffats för att diskutera olika 

metodlösningar och metodval. Men att det vid dessa sammankomster lagts för 

mycket tid på det som fungerat dåligt. Problemet blir då att lösningar som 

fungerar bra inte kommer fram, det löses på så sätt alltså inga problem. Detta har 

gällt såväl om dessa diskussionsforum har varit initierade av Peab eller om de 

initierats av produktionsledarna själva. 

 

Då det vid vissa tillfällen och vissa projekt inom Peab har genomförts studiebesök 

i samband med uppstart av nya projekt, finns det även en del problem. Dessa 

studiebesök har genomförts för att de som ska arbeta som produktionsledare på de 

nya projekten ska kunna få se och diskutera ett genomfört eller pågående projekt 

med de som fungerar som produktionsledare på det projektet. Det som varit ett 

problem är att det sällan finns ett projekt som är det andra likt, så även om det 

finns många likheter två projekt emellan kan det också finnas många stora 

olikheter, vilket gör att det inte är lätt att dra någon lärdom genom dessa 

studiebesök. Ytterligare ett problem vid studiebesök av denna typ är tiden. För att 

om ett studiebesök av denna typ ska ge någon bra och nyttig information, krävs 

det att de inblandade låter det ta den tid som behövs. Det går alltså inte bara att 

stressa igenom det under en förmiddag, utan det krävs i stort sett att en hel dag 

läggs på att sitta ner och diskutera, såväl som att på plats se hur olika metoder 

fungerat och hur de har använts.  

 

Ett stort problem, som många produktionsledare utrycker, är att de tycker att det 

ovanför dem i hierarkin lyssnas för lite på hantverkarna. Som vi upplever det 

genom vår studie så låter de flesta produktionsledarna sina hantverkare vara med 

så mycket som möjligt och påverka beslut som rör val av och införande av olika 

produktionsmetoder. Men när det sedan blir diskussioner med personal från Peab 

som sitter ovanför produktionsledningen, tas inte hantverkarnas åsikter tillvara 

och de tillåts inte vara med i diskussionen på samma sätt. Detta leder i 

förlängningen till att produktionsledarna inte vill diskutera metodval med de som 

finns ovanför i hierarkin med risk för att hantverkarna, som är det som slutligen 

ska vara med och utföra arbetet och arbeta med den valda metoden, inte får vara 

med och bestämma och ge sina synpunkter. Detta kan i sin tur leda till en 

utebliven diskussion om metodval, eftersom att produktionsledaren kan vara 
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tvungen att välja mellan att diskutera med de som finns ovanför och de som finns 

under i hierarkin och då kan valet istället falla på att inte diskutera alls och 

använda en äldre invand metod som kanske inte är optimal för det specifika 

momentet. 

 

Det finns också ett problem i att övriga funktioner som är med i projektet inte 

involveras, eller inte involveras i rätt tid. Det vi menar är att funktioner som 

inköpare, kalkylatorer och projektörer behöver involveras tidigt i projekten och 

sedan finnas med under hela projektets gång för att såväl kunna vara behjälpliga 

vid beslutsfattandet när det rör metodval, men för att också kunna få 

erfarenhetsåterföring om huruvida de valda metoderna fungerade bra eller dåligt. 

Vi kommer mer till erfarenhetsåterföringen på detta sätt senare. Men om vi istället 

ser till hur dessa funktioner kan vara med och påverka valet av metod, gäller det 

att produktionsledningen kan ha en dialog i valet av produktionsmetoder. I 

dagsläget yttrar sig problemet i att det först är projektören som tar ett beslut om 

vilken metod som ska användas. Sedan går detta val vidare till inköpsavdelningen 

som ska göra nödvändiga inköp för den metod som valts. Produktionsledningen 

får således bara metodvalet föreskrivit sig när det kommer ut till produktionen och 

det många gånger är för sent att tänka om. Produktionsledarna såväl som 

hantverkarna har således inte kunnat vara med och påverka valet av de metoder 

som de sedermera ska arbeta med. 

 

Här finns också problemet att i de fall då produktionsledningen tidigt kan vara 

med i beslutsprocessen finns risken att produktionsledarna får alldeles för fria 

händer. Detta får till konsekvens att de enbart väljer metod utefter vad de själva 

vet fungerat bra eller dåligt tidigare eller utifrån vad deras hantverkare har 

erfarenheter av. Det är därför viktigt att inköpare, kalkylatorer och projektörer kan 

vara med i diskussionen för att på så sätt föra in erfarenheter som de 

förhoppningsvis har med sig från tidigare projekt. Dessa stödfunktioner behöver 

finnas för att hjälpa produktionsledningen att vidga sina vyer när det gäller val av 

metoder. 

 

 

4.3 Resultat rörande lagar 

 

 

Information om lagar är det ämne, som vi tog upp med produktionsledarna, som 

de tycker fungerar bäst. De tycker att de får den information de behöver och att de 

inte saknar något.
 34

 Många produktionsledare tar för givet att de får den 

information som de behöver, vilket antagligen stämmer rätt bra då det läggs stor 

press på att företaget följer lagar.  

 

Även om de flesta produktionsledarna är överens om att det inte finns några större 

brister i informationssystemet vad gäller lagar så talade de ändå om att det är en 

tung bit i vardagen. Många menar att produktionsledarna får ett tuffare och tuffare 

schema att hålla. Tidspressen ökar på grund av att det ska byggas snabbare men 

också för att det blir fler och fler arbetsuppgifter. Detta leder till att lagar, t.ex. 
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arbetsmiljölagar o.s.v., som redan är en tung uppgift med mycket att ta till sig, blir 

ännu tyngre och en ännu större uppgift
35

.  

 

Peab är av uppfattningen att det inte finns så mycket att säga om informationen 

om lagar dock är det en viktig del som ska fungera. Naturligtvis finns det 

möjligheter till förbättring men det är ett så pass fungerande system att det är 

bättre att lägga kraft på att utveckla andra kanaler och andra typer av information 

som ska ut till arbetsplatserna
36

. 

 

 

4.4 Resultat rörande erfarenhetsåterföring 

 

 

Erfarenhetsåterföringen är den delen av informations- och kunskapsflödet som vi 

upplevt har de allvarligaste bristerna och det är där som det finns många problem 

att arbeta med för att förbättra för såväl produktionsledningen som hela företaget 

Peab.  

 

Till att börja med kan sägas att den bild vi fått, genom våra intervjuer med 

personer i produktionsledningen, är att det inte finns någon tid mellan projekten 

för att hinna med den uppföljning och den återföring som skulle vara önskvärd. 

Eftersom det oftast är på det sätt att efterföljande projekts start och pågående 

projekts slutskede överlappar varandra, finns inte tiden varken för att stanna upp 

och reflektera över det avslutade projektet eller att riktigt hinna sätta sig in i det 

efterföljande projektet. Detta leder till att om det vid ett projekt har prövats någon 

ny produktionsmetod, eller något nytt materialval, tas det inte tillvara på hur detta 

val fungerade. Givetvis görs ekonomisk uppföljning av projektet, så att det på så 

sätt syns om de gjorda valen gav plus eller minus i kassan. Men minst lika viktigt 

som de direkta ekonomiska kostnaderna är, så är det oerhört viktigt att följa upp 

andra parametrar. Det vi menar är att det är lika viktigt att följa upp hur gjorda val 

fungerat, när det gäller smidigheten i att utföra arbete, arbetsmiljön för de som 

arbetat med den, samt den generella uppfattningen av de gjorda valen. I längden 

är även detta faktorer som påverkar ekonomin hos företaget
37

.  

 

Det sätt på vilket idag viss uppföljning görs, är genom de 

produktionsavslutningsmöten som hålls efter att ett projekt avslutas. Vi dessa 

möten ska det analyseras vad som fungerat bra samt vad som har fungerat mindre 

bra i samband med projektet och de gjorda valen. Det som diskuterats på dessa 

möten skrivs ner i ett protokoll som respektive arbetschef ansvarar för.  Här finns 

dock flera brister tycker produktionsledarna som intervjuats för denna studie.
38

 En 

av de största bristerna de i produktionsledningen anser finnas med dessa möten är 

att de inte känner att deras åsikter leder till något. Alltså att de känner att de deltar 

vid avslutningsmöten, men att de aldrig får se de protokoll som skrivs vid dessa 

möten eller att de åsikter de för fram aldrig används för att förbättra framtida 

arbete med metod- och materialval. Många produktionsledare anser att dessa 
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produktionsavslutningsmöten bara blir ett nödvändigt ont, som de måste ta tid till 

från sina pågående projekt.
39

  

 

Personal som arbetar i produktionsledningen som vi intervjuat säger också att de 

anser att ett problem med de avslutningsmöten som hålls är att rätt personer inte är 

med på dessa möten. Problemet är helt enkelt att det oftast bara är arbetschefer 

och produktionsledare som är med. Men för att få med allas åsikter från projektet 

så anser många produktionsledare att även hantverkare, eller åtminstone, lagbasar 

borde närvara vid dessa möten. På detta sätt skulle tankarna och åsikterna från de 

som verkligen jobbar med de olika materialen eller de olika metoderna komma 

upp. För det kan vara svårt för en produktionsledare att ha sådan koll på ett 

projekt att han vet precis vad de olika hantverkarna anser om olika material eller 

metoder. 

 

Det anses också vara ett problem att inte personal från kalkyl, inköp eller 

projektering närvarar vid produktionsavslutningsmötena. Eftersom att det är de 

som vid upphandlingen och projekteringen av nya projekt ska välja material och 

metoder anser många produktionsledare att de skulle vara med och ta del av 

åsikter och erfarenheter som kommer fram. Om de inte är med, får de inte heller 

ta del av informationen som sagts vid dessa möten, för vad vi erfarit genom våra 

intervjuer stannar protokollen från produktionsavslutningsmötena hos respektive 

arbetschef och spridningen av dessa är dålig. Då riskeras att samma misstag görs 

igen, att samma dåliga materialval görs och att samma metoder, som kanske inte 

fungerat bra tidigare, väljs på nytt. Detta leder givetvis i slutändan till ekonomiska 

förluster och till att personalen ute i produktionen blir frustrerad och det skapas en 

irritation mellan personalen i produktionen och de som sitter inne på kontoret. 

 

Som vi skrev i kapitel 3.4, har det börjat arbetas med en funktion där 

produktionsledare ska kunna använda sig av Planket för att gå in och registrera 

erfarenheter och olika åsikter. Dessa ska sedan tas upp i ett centralt råd inom Peab 

och vidare spridas i hela koncernen. Detta sätt är också, som vi skrev tidigare, 

under uppbyggnad och har ju enbart börjat användas i liten utsträckning inom 

vissa regioner. Det är därför svårt för oss att kunna diskutera och komma fram till 

några direkta problem som finns med detta sätt att arbeta med 

erfarenhetsåterföring. Dock kan vi utifrån de intervjuer vi gjort komma fram till 

att det finns ett problem, det är datoranvändningen. Detta är givetvis till viss del 

en generationsfråga, i och med att datorer används mer av den yngre generationen, 

än av den äldre. Men givetvis finns det också yngre produktionsledare som inte 

använder datorer i så stor utsträckning och det finns äldre som använder de i 

väldigt stor utsträckning. Det vi vill komma fram till med detta är att det finns 

vissa svårigheter med att använda Planket för återföring då det är svårt att 

informationen når ut till alla. 

 

Fortsättningsvis upplever vi, att det finns mycket tankar och funderingar från 

produktionsledarna som inte tas tillvara på. Vår uppfattning är att erfarenheter och 

åsikter som inte är knutna till specifika projekt inte tas tillvara på. Vid 

produktionsavslutningsmötena, även om det kan diskuteras hur väl det fungerar, 

tas synpunkter tillvara på från det specifika projekt som följs upp. Men när det 
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kommer till andra tankar och erfarenheter som inte är projektspecifika känner 

många produktionsledare som vi pratat med att de saknar något sätt att dela dessa 

erfarenheter på.  Detta gäller såväl att de saknar någon högre upp i hierarkin i 

Peab som de kan diskutera med. Men såväl att de anser att det är ett problem att 

det inte finns mer forum som är uppstyrda av Peab, där produktionsledare 

sinsemellan kan diskutera erfarenheter och olika lösningar. Nu blir det istället så 

att produktionsledarna diskuterar med andra produktionsledare som finns i deras 

geografiska närhet. På detta sätt saknar många ett mer utarbetat nätverk inom 

Peab för att kunna diskutera och få erfarenheter från hela koncernen.  
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5 Analys 
 

 

5.1 Analys rörande material 

 

 

När vi nu ska analysera och föreslå lösningar på de problem som identifierats 

rörande informations- och kunskapsflödet på materialsidan kan vi börja med att se 

till problemet med överinformation, eller snarare avsaknaden av problemet. För 

som vi beskrivit tidigare finns det en rädsla från Peab att det ska bli för mycket 

information om nya material och materialval, alltså överinformation ut till 

produktionsledningen. Men som vi också beskriver tidigare anses det inte, från 

produktionsledningens sida, finns någon överinformation av detta slag. Så länge 

produktionsledningen inte anser att det finns något problem, är det egentligen inte 

heller något som behöver lösas. Det är onödigt att skära ner och minska på 

informationen om nya material eller olika materialval rädsla för överinformation 

om det inte finns något problem. Då finns det bara risk att viktig information inte 

kommer fram eller försvinner. Dock gäller det här att i framtiden fortsätta vara 

vaksam så att det inte blir ett problem med överinformation. För om nu Peab 

börjar se att det inte finns ett problem med överinformation, finns det en klar risk 

att mer och mer information om nya material och materialval läggs ut och skickas 

ut till produktionsledningen. Denna information är kanske inte alls av relevans 

och kan i förlängningen uppfattas som överinformation och på så sätt skapas ett 

problem. Alltså även om det inte finns något direkt problem idag och således 

ingen lösning krävs, gäller det att aktivt arbeta med och se till att det inte blir ett 

problem i framtiden. 

 

Det finns här också en viss oro från Peab att information om nya material och 

materialval kan bli för gamla. Alltså att information som inte längre är aktuell 

finns kvar ute i informationskedjan eller på Planket. Detta ses inte som något 

problem från produktionsledningen och inte heller vi ser något problem här. Dock 

måste betänkas att information om material eller materialval där det kommer 

motstridande nya fakta eller ny information måste uppdateras eller tas bort. 

Annars kan det uppstå en situation där det skapas en förvirring hos 

produktionsledarna som ska ta emot informationen och produktionsledarna 

riskerar då att hamna i en situation där de inte vet vad som gäller. För att undvika 

detta måste det påpekas att när ny information kommer ut som strider mot tidigare 

uppgifter måste den gamla informationen tas bort eller uppdateras. Så länge detta 

efterföljs ser vi inget som helst problem i att information skulle bli för gammal. Vi 

anser snarare att det är bra om information finns kvar på ett sätt så att det även går 

att nå äldre nyheter och äldre information beträffande material och materialval, så 

att ex. en ny produktionsledare i efterhand kan gå in och ta fram tidigare 

information som utkommit före hans eller hennes tillträde på tjänsten. 

 

En av de viktigaste lösningarna för att få ett fungerande informations- och 

kunskapsflöde när det gäller materialvalen och information om nya material är att 

inköparna måste finnas ute på arbetsplatserna. Detta har varit ett återkommande 

förslag och en synpunkt från de produktionsledare vi prata med under denna 

studie. Vi anser att så fort det är ett projekt med en fast etablering så bör en 
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inköpare finnas ute på plats. Givetvis kan en inköpare inte sitta ute på 

arbetsplatsen på heltid, men hellre än att sitta inne på kontoret är det i så fall bättre 

att inköparna fördelar sin tid mellan olika etableringar. På detta sätt finns en 

inköpare i alla fall på plats någon eller några dagar i veckan på varje etablering. I 

de fall då det rör sig om större projekt så ska det ses som en självklarhet att 

inköpare finns på plats på heltid. Detta är viktigt för att såväl avlasta 

produktionsledningen samt för att kunna få en bra och fungerande dialog mellan 

inköpare och produktionsledningen i samband med inköpande av nya material och 

i samband med materialval. Att det är viktigt att ha inköparen ute på plats är också 

för att det är lättare att ha kontakten och diskussionen angående val av material 

muntligen med en inköpare, än att det ska tas över telefon eller mail. Om det finns 

en inköpare ute på projekten är det lättare för hantverkarna att vara med och 

påverka materialvalen och inköpen av materialen. Att hantverkarna ska vara med 

och påverka är också en faktor som såväl vi som de vi intervjuat tror leder till ett 

bättre informationsflöde samt att det leder till mer lyckade projekt. 

 

Det finns ytterligare en fördel med att inköparna finns ute på projekten. Det är att 

när en säljande representant från återförsäljarna eller materialtillverkarna ska sälja 

in ett material till ett projekt kan de besöka projektet och träffa inköparen såväl 

som produktionsledning och hantverkarna ute på plats. Istället för att enbart träffa 

en inköpare inne på ett kontor. Om parterna ses ute på arbetsplatsen ökar chansen 

att materialvalen blir bättre anpassade till förutsättningarna i det specifika 

projektet, eller till förutsättningarna på den platsen som projekten ska byggas. Om 

parterna ses ute på arbetsplatsen undviks även onödiga missförstånd och 

kommunikationsmissar som annars lätt hade uppstått via mailkontakt och 

telefonkontakt med antingen produktionsledningen eller inköparen.  

 

Om vi ska fortsätta diskutera inköpare som är stationerade på respektive 

arbetsplats, anser vi att för att kunna sprida information och kunskap mellan olika 

regioner och divisionerna inom koncernen, är det viktigt med möten mellan 

inköpare från olika regioner eller divisioner. Det vi menar är att om en inköpare 

arbetar med samma produktionsledare på projekt efter projekt, finns det en klar 

risk att detta team blir lite hemmablinda och agerar efter samma materialval på 

varje projekt. För att få in nya tankar och komma med nya erfarenheter och ny 

information är det viktigt att inköpare från olika delar av Peabs organisation 

träffas och utbyter erfarenheter på återkommande basis. På detta sätt skapas ett 

bra forum där information lätt sprids till olika delar av koncernen. Vidare är en 

tanke att det vid dessa träffar också är med representanter från återförsäljarna och 

tillverkarna. På detta sätt så tas många synpunkter och mycket information från 

Peabs olika avdelningar upp som återförsäljare och tillverkare kan använda sig av 

i sitt arbete med att förbättra relationen och informationsspridningen till Peab. 

Vidare kan återförsäljare och tillverkare sprida information om nya material.  

 

Andra lösningar som diskuteras och håller på att utvecklas inom Peab är två olika 

forum, ”Kv. Inköp” och ”Peab-metoder”. Detta är två forum som ska bygga på 

erfarenheter från produktionen och som ska samla all information som rör 

materialval, metodval och inköp på ett ställe och på så sätt göra den lätttillgänglig 

för de som arbetar ute i produktionen och behöver komma åt information. Vi 

kommer beröra dessa två forum och lösningar mer i kapitel 5.4. 
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5.2 Analys rörande metodval 

 

 

I våra intervjuer har det kommit fram förslag på hur det går att förbättra 

metodvalsprocessen och den kunskap och information som ska spridas. Vi har 

även själva gått igenom materialet och tagit fram förslag och idéer som bygger på 

den information vi fått.  

 

Nuläget i branschen tyder på att allt mer papper och dokument kommer 

digitaliseras och spridas i elektronisk form istället. Detta är ett problem för vissa 

och en bekvämlighet för vissa. Vi har mött produktionsledare som ställt sig 

negativt till denna övergång medan Peab ser detta som en naturlig övergång. Vi 

anser att denna övergång är naturlig även fast den inte kommer ske naturligt för 

alla. Även fast det kan låta så, är naturligtvis detta ingen övergång som sker under 

en natt. Övergången har pågått under en längre tid och kommer fortsätta. Som 

produktionsledare gäller det att acceptera och försöka genomföra övergången så 

smidigt som möjligt. De produktionsledare som ansåg att det var en negativ 

utveckling måste nog tänka om och försöka ta den till sig. Den elektroniska 

informationen kommer antagligen att sakta konkurrera ut den pappersbaserade 

informationen och därför är det bättre att ta till sig förändringen sakta som den 

kommer än att ignorera den och istället bli tvungen att ta till sig allt på en gång 

när det inte längre finns något alternativ. Vi anser helt enkelt att 

produktionsledarna på sikt tjänar på att försöka hänga med i utvecklingen. Dock 

är det viktigt att Peab hjälper sina anställda för att underlätta övergången och att 

det lägger upp en taktik för hur övergången ska genomföras. Ett exempel på denna 

digitala övergång som sker i Peab är att informationsavdelningen eftersträvar att 

Planket ska innehålla, i största möjliga utsträckning, all information som de 

anställda bör och ska veta. Planket ska vara den primära kanalen för 

informationen och på samma sätt är tanken att de anställda ska skicka tillbaka 

information genom samma kanal, Planket. Planket har i våra intervjuer mötts med 

blandade åsikter hos produktionsledarna. Vissa tycker det är lätt att orientera sig 

och vissa tycker det är svårt. Vissa tycker det är ett bra sätt att samla information, 

vissa tycker bättre om att få informationen utskickad. Det finns även en liten 

grupp som säger sig knappt behöva planket. De menar att det finns viss 

information som de måste hämta på Planket men ges möjligheten så vänder de sig 

på andra håll efter information.  

 

Vi anser vidare att detta är en förändring som produktionsledningen måste 

acceptera och genomföra. Men som tidigare nämnt är det viktigt att Peab 

underlättar förändringen för produktionsledarna. Peab måste också försöka att föra 

in systemet så naturligt som möjligt i produktionsledarnas vardag med tanke på 

produktionsledarnas redan tidspressade roll. Peabs inverkan är också väsentlig för 

att få erfarenhetsåterföring på systemet. De måste eftersträva att 

produktionsledarna utnyttjar systemet till fullo för att sedan produktionsledarna 

ska kunna ge erfarenhetsåterföring på det. Fås inte denna erfarenhetsåterföring 

från produktionsledarna så kommer det heller aldrig gå att förbättra läget. Bara 

förändra det.  

 

Vad gäller produktionsledarnas saknad av ett metodvalsforum kommer vi 

diskutera detta mer i kapitel 5.4. I det kapitlet kommer vi ta upp att Peab har ett 
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forum som håller på att spridas i företaget som fungerar indirekt som ett 

metodvalsverktyg för produktionsledarna och som bygger på produktionens 

erfarenhetsåterföring. 

 

Vidare har vi i resultatkapitlet tagit upp studiebesök. Efter genomgång av 

intervjumaterial och diskussion har vi kommit fram till att studiebesök är ett bra 

medel under vissa förutsättningar. För att studiebesök ska vara uppskattat och 

givande för produktionsledarna ska det vara ett annorlunda eller udda projekt som 

ska genomföras. Vidare ska det projektet som besöks vara relativt nybyggt eller 

aktuellt, det vill säga metoder och material som använts där ska vara aktuella för 

det nya projektet. Metoderna som använts ska vara i stort samma som ska 

användas i det nya kommande projektet. Besöket ska helst genomföras så nära 

efter färdigställande som möjligt, t.ex. i sammanband med 

produktionsavslutningsmöte. Detta för att all erfarenhet ska finnas med och vara 

färsk. Det är också viktigt att det är väl uppstyrt och att personalen på det projekt 

som besöks är väl förberett och kan ge så bra information som möjligt.  

 

Det finns emellertid vissa fall där det går att göra studiebesök för att ta lärdom om 

ett objekts funktioner även om metoderna kanske inte överensstämmer helt och 

hållet. T.ex. fängelse, sjukhus etc. Det kan finnas fall då det finns ett behov av att 

förstå den organisation som beställaren driver. Detta för att kunna uppnå det 

resultat som beställaren önskar. 

 

Det var ständigt återkommande i intervjuerna att produktionsledningen ville ha 

med hantverkare tidigare i projekten. Produktionsledningen säger också att de 

ville ha med hantverkarna mer i uppföljningen. Det vi har kommit fram till i detta 

ämne är att det bör finnas mer tid mellan projekten. I nuläget startar ofta ett nytt 

projekt innan produktionsledaren har avetablerat sitt tidigare projekt. En tanke 

som slog oss var att Peab skulle jobba mer med projektgrupper istället för att 

projektet skulle genomgå flera steg och avdelningar. Mer om detta kommer vi ta 

upp i kapitel 5.4.  

 

Vi kan avsluta kapitlet metoder med att säga att dialogen mellan 

produktionsledning och Peab behöver bli bättre och att det måste hittas en balans 

vad gäller beslutsfattandet. Produktionsledningen måste ibland sätta företaget 

framför projektet och ibland är det rätt att produktionsledarna tar beslut som 

gynnar enbart deras projekt. Det viktiga är att det finns en bra dialog mellan 

produktionsledarna och Peab.  

 

 

5.3 Analys rörande lagar 

 

 

Lagar var, som vi tidigare nämnt, det ämne som samtliga intervjuade uppfattade 

som det minsta problemet beträffande informations- och kunskapsflödet i Peab. 

Vi har försökt analysera varför informationsflödet angående lagar fungerar bättre 

än annan information. Det vi kommit fram till och som vi diskuterat med de 

produktionsledare vi har intervjuat är att information om lagar fungerar för att det 

måste det. Lagar, förordningar och föreskrifter måste följas och informeras om för 
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att företaget ska fungera. Det har en högre prioritet för det finns inga alternativa 

lösningar. Av denna anledning finner vi det ointressant att analysera vidare i 

flödet av denna information. 

 

Vi vill tillägga att det gäller att fortsätta utveckla kanalerna för informationen. 

Många produktionsledare uppfattade information om lagar som en tung och svår 

del av vardagen. Det är därför viktigt att informationen kommer fram på ett så 

enkelt och lätt sätt som möjligt och att informationen presenteras på ett bra sätt. 

Det vill säga att Peab ser till att deras anställda får informationen på ett sådant sätt 

att de så lätt som möjligt kan ta till sig informationen och förstå hur den tillämpas 

ute på arbetsplatserna. 

 

 

5.4 Analys rörande erfarenhetsåterföring 

 

 

Vi ska nu se till en av de viktigaste delarna som måste fungera för att få ett bra 

informations- och kunskapsflöde, nämligen erfarenhetsåterföringen. För om inte 

erfarenhetsåterföringen fungerar bra tas det ingen lärdom av vare sig misstag eller 

saker som lyckas och om detta inte genomförs förloras viktig kunskap och hjulet 

måste uppfinnas på nytt åter och åter igen, vilket blir kostsamt och tidsödande. 

 

En av de viktigaste hörnstenarna när det gäller erfarenhetsåterföring är att det 

måste finnas tid efter att ett projekt har avslutats för att kunna stanna upp och 

sammanställa de erfarenheter, såväl bra som dåliga, som går att dra från det 

avslutade projektet. I byggbranschen idag ges sällan denna tid. Nya projekt startar 

i regel innan de gamla är klara och produktionsledningen får sällan någon tid 

mellan projekteten för att hinna reflektera över erfarenheter som erhållits från det 

avslutade projektet. Att det är på detta vis är inget unikt för Peab som företag, 

utan det är något som präglar hela branschen.
40

 Det är också p.g.a. att läget är 

detsamma i hela branschen som gör att det är svårt att ändra på detta invanda 

beteende. För om ett företag skulle gå ut och kräva mer tid mellan projekten, 

skulle beställaren (som i de flesta fall vill ha klart sina projekt så fort som möjligt) 

välja en annan entreprenör som kan starta tidigare. Som märks av det vi skrivet 

skulle det inte vara helt lätt att införa en förändring av detta i en hel bransch. Men 

för att lyckas med projekt och för att få en effektivare byggproduktion anser vi att 

det måste ges tid för erfarenhetsåterföringen mellan projekten. 

 

Som vi beskrivit ovan är det ytterst viktigt att ge tid till erfarenhetsåterföring 

mellan projekten och vi har nu beskrivet lite om vikten av avslutningsmöten och 

uppföljning efter avslutade projekt. Men minst lika viktigt i arbetet med 

erfarenhetsåterföring är att ge tid innan projekten startas för att hinna inhämta 

fakta och samla information om det nya projektet som ska startas. För att kunna 

ha med sig rätt information, kunskap och erfarenheter för att på så sätt kunna 

underlätta och göra bättre och effektivare val när det kommer till material och 

metoder. Denna tid saknas allt som oftast mellan projekten, men även när det 
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gäller uppstartsmöten är det väldigt viktigt att dessa ges tid. Annars är risken, som 

vi anser det, att det blir både dyrare och mindre effektivt i slutändan. 

 

En analys som vi gjort och som vi tror skulle kunna underlätta arbetet med såväl 

avlutningsmötena som uppstartsmötena är att det är viktigt att i största möjliga 

mån få samma grupp, en projektgrupp, att träffas såväl före som efter projektet. 

Alltså att tidigt i planeringen sätta samman de som ska vara med på projektet, allt 

från hantverkare, produktionsledning, inköp, kalkyl, projektering och arbetschef. 

Om denna grupp sätts samman tidigt och kan träffas innan projektstart för att gå 

igenom projektet och då gå igenom vilka tänkbara problem som kan uppstå under 

vägen, samt vilka erfarenheter som finns från tidigare projekt, fås en bra start på 

projektet. Sedan när projektet är avslutat träffas precis samma grupp igen och går 

igenom projektet, hur det utföll, vad som fungerade bra och vad som fungerade 

mindre bra samt givetvis tar tillvara på vilka erfarenheter som går att ta med sig 

till kommande framtida projekt. Sedan kan det givetvis behövas att denna grupp 

träffas under projektets gång för att följa upp vissa specifika moment, eller 

resonera kring vissa specifika metod- eller materialval. Men det vi menar är 

viktigt är att försöka samla samma personer som är med på mötena. 

Nedan visas en modell som beskriver projektgruppen. För större version, se 

Bilaga 3.  

 

 

 

 
Figur 7 Projektorganisation - Där olika avdelningar jobbar som en grupp 

 

 

När vi diskuterar dessa uppstarts och avslutningsmöten är det också viktigt att det 

inte blir något som bara stressas igenom, utan det är viktigt att lägga tid på dessa 

möten. Det tjänar såväl projektet som företaget på i längden, såväl ekonomiskt 

som tidsmässigt. Framförallt är det viktigt att erfarenheterna från 

avslutningsmötena kommer tillbaka ut till produktionen och till 

produktionsledningen på ett bra sätt. För problemet med dessa möten i dagsläget, 

är att produktionsledarna inte ser att det som sägs och att deras erfarenheter inte 

tas tillvara på. Det uttrycker det som att det skrivs ner i ett protokoll som sedan 

bara hamnar i någon pärm. Idag är det många som upplever att det på mindre 

projekt blir så att avslutningsmötena tas väldigt lätt på, detta menar vi är helt fel, 

då det går att dra lika viktiga lärdomar från ett lite som ett stort projekt. Vi anser 

också att det är lika viktigt vid alla storlekar och typer av projekt att hela 

projektorganisationen (inköp, kalkyl, projektering, produktionsledning, m.m.)   

är med på avslutningsmötet, detta för att inte gå miste om några erfarenheter. För 

att se till att erfarenheter tas med vid nya projekt måste de göras lättåtkomliga för 

alla i företaget, inte bara på lokal nivå. Vi anser, och vår analys är, att detta löses 

genom att de protokoll som skrivs vid avslutningsmötena datoriseras och läggs ut 

i en databas så att personal i hela koncernen kan söka i denna databas och på så 

Projektering Kalkylering Inköp Produktion Uppföljning 

Projektgrupp 
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sätt hitta vilka projekt som använt vissa metoder. För att detta ska fungera är det 

viktigt att det på dessa protokoll framgår vilka olika material- och metodval som 

gjorts vid projektet. Det är också viktigt att det framgår av protokollen vilka som 

ingått i projektorganisationen vid projektet, så att de som söker erfarenheter, 

kunskap eller information på detta sätt lätt kan kontakta de som använt vissa 

material eller metoder.  

 

Dock inser vi att det finns vissa svårigheter med att skriva utförligt i protokollet. 

Men vi anser då att det viktigaste är att det framgår vilka metoder och material 

som använts, om utfallet var positivt eller negativt samt framförallt att det står 

kontaktuppgifter till de som använt metoden eller materialet. På så sätt kan den 

som söker information lätt kontakta de som använt ett visst material eller en viss 

metod. Detta knyter på så sätt också an till att det som vi tidigare beskrivit, att de 

flesta i produktionsledningen anser att ta till sig information muntligt är det 

smidigaste sättet.  

 

Vi anser att det är väldigt viktigt att produktionscoacherna är med på dessa möten, 

detta för att produktionscoacherna ska fungera som en länk vidare ut i koncernen. 

Alltså om produktionscoacherna är med på dessa möten kan och bör sedan 

produktionscoacher från andra regioner träffas för att utbyta erfarenheter. Vi tror 

att detta skulle vara ett bra sätt att utbyta erfarenheter och att sprida kunskap om 

vilka som använt olika metoder och material. 

 

När det gäller det arbete som Peab har startat med att underlätta insamlandet av 

erfarenheter, anser vi absolut att detta är ett bra steg i rätt riktning. Det arbete som 

vi syftar på är den funktion där produktionsledare kan gå in via planket på en sida 

där de kan fylla i uppgifter och erfarenheter om saker som fungerat bra eller 

mindre bra. Denna funktion har vi berört i kapitel 3.4.1. Detta sätt att arbeta anser 

vi absolut vara ett steg i rätt riktning. Dock får det inte bli på det sätt att denna 

funktion ses som en ersättning till dialogen vid ett avslutningsmöte. Utan denna 

funktion ska, enligt vår mening, fungera som ett komplement, där det ska vara lätt 

för produktionsledarna att kunna gå in och skriva sina åsikter och erfarenheter på 

ett såväl positivt som negativt sätt. Vidare är det viktigt att de åsikter och 

erfarenheter som skrivs in via denna funktion tas om hand och behandlas så att 

produktionsledarna känner att Peab lyssnar på deras erfarenheter och att de känner 

att deras åsikter gör skillnad. Vi anser att ett bra sätt är att dels bekräfta på vilket 

sätt en erfarenhet har behandlats, samt att erfarenheter förs in i Peab-metoder så 

att produktionsledarna kan känna att de har varit med och påverkat innehållet i 

Peab-metoder. I dagsläget finns det ett råd, som träffas ca fyra gånger per år för 

att diskutera de erfarenheter som kommer in via denna funktion. Dock arbetar inte 

medlemmarna i detta råd med erfarenhetsåterföring på heltid, utan det görs som 

en del i deras tjänster. Det är viktigt, att resurser avsätts så att det finns personal 

inom Peab som arbetar med erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete på heltid, 

för att kunna ge dessa frågor full prioritet. Om denna nya erfarenhetsåterförings 

funktion lanseras och får den genomslagskraft som Peab hoppas på kommer 

mängden av erfarenheter och åsikter som strömmar in denna väg att öka markant, 

då behövs det ännu mer personal som på heltid tar hand om, analyserar och 

distribuerar ut det som kommer in via denna kanal. 
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Ytterligare ett problem som vi sett och som vi tagit upp i kapitel 4.4, är att vi 

under våra intervjustudier märkt att det finns väldigt mycket erfarenheter, tankar, 

idéer m.m. ute hos produktionsledningen, som inte verkar tas omhand. Alltså att 

produktionsledningen skulle behöva någon att diskutera med och ventilera olika 

tankar och funderingar med. Här anser vi att produktionscoacherna ska komma in 

i bilden och ha en viktig uppgift i att vara ute och prata med produktionsledningen 

och lyssna på vad de har att säga. För att sedan via möten kunna föra det vidare 

uppåt i hierarkin. En annan lösning, som vi tror skulle vara bra att införa är att det 

skulle finns regelbundna möten mellan produktionsledarna inom en 

arbetschefsgrupp. Vid dessa möten skulle produktionsledarna kunna diskutera 

olika problem och olika lösningar som de tycker fungerat bra eller mindre bra. Det 

är dock viktigt att produktionscoacherna är med även vid denna typ av möten, för 

att kunna lyssna på vad som sägs och ta det med sig till produktionscoacherna i 

andra regioner och på så sätt sprida informationen i hela koncernen. 

Denna typ av möten har funnits på vissa orter, enligt vad vi erfaret genom våra 

intervjustudier, dock har regelbundenheten försvunnit och till slut har mötena helt 

försvunnit. Men de vi har intervjuat efterlyser denna typ av möten och där de har 

funnits förut önskar de att de ska tas upp igen.
 
Och när produktionsledningen 

säger på detta sätt, gäller det verkligen för Peab att lyssna. För vi anser att 

erfarenhetsåterföringen kommer att fungera absolut bäst när den är på 

produktionsledarnas villkor. Detta då produktionen är den centrala verksamheten i 

företaget.         

 

Avslutningsvis kan sägas att Peab måste inse vikten av att lägga tid och resurser 

på erfarenhetsåterföring. Detta kommer enligt oss att betala tillbaka sig såväl 

ekonomiskt som i effektivare projekt. 
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6 Slutsats 
 

 

I detta kapitel ska vi försöka sammanfatta vår rapport och samtidigt ge oss lite 

självkritik på arbetets genomförande och utformning.  

 

Detta arbete hade som syfte att hitta vilka brister som finns och vad som fungerar 

bra i informationsflödet i byggbranschen genom ett byggföretag. Vidare var 

tanken att analysera dessa brister och goda kvalitéer för att om möjligt hitta 

förslag på lösningar på bristerna. Informationsflödet som skulle studeras gällde 

information om material, metoder, lagar och erfarenhetsåterföring från 

stödfunktioner inom företaget, leverantörer och andra externa intressenter till 

arbetsplatserna och produktionsledningen. 

 

Om vi ser till upplägget på arbetet kan sägas att vi ganska tidigt insåg att 

informationsflöde inte var en fullständig rubrik på arbetet, vi fick ändra det till 

informations- och kunskapsflöde. Detta fick vi göra för att vi kom fram till att 

många brister kunde knytas till kunskapsflödet. Vi konstaterar alltså att det finns 

såväl ett informations- som kunskapsflöde. 

 

Studien genomfördes genom intervjuer med människor i branschen, framför allt 

Peabanställda. Dessa intervjuer anonymiserades i rapporten. Att intervjuerna 

anonymiserades var en fördel då vi upplevde det som att många lättare kunde 

prata med oss och intervjuerna genomfördes väldigt avslappnat och öppet.  För att 

undersöka vad som redan var publicerat i ämnet gjorde vi en litteraturstudie, detta 

även för att vi skulle få lite kött på benen. Dessvärre upptäckte vi att det inte finns 

speciellt mycket publicerat. Det vi hittade var ofta direkt anknutet till något 

specifikt projekt eller tog bara upp små delar av vad vi studerade.
41

 Vad gällde 

internationella publikationer hittade vi vissa som berörde informationsflöde men 

termen erfarenhetsåterföring tycktes inte finnas.
42

 
43

 
44

 Motsvarande 

internationella term är i så fall, ”Knowledge management”. Knowledge 

management handlar mer om hur ett företags kunskap hanteras. Och inte specifikt 

hur den återförs från olika projekt. Tillämpning blir svår då de publikationer vi 

hittat inte bygger på sådan projektorienterad organisation som den svenska 

byggbranschen.  

 

Vi hittade inte några problem när vi studerade informationsflöde gällande lagar. 

De intervjuade var överens om att det fungerade bra och därför blev detta ämne 

inte intressantare för oss mer än att vi kunde analysera varför det fungerade bra. 

Det vi kom fram till var som tidigare nämnt att det finns ett tvång på att följa 

lagarna, därför har de en hög prioritering och måste komma ut till arbetsplatserna. 

Företaget måste se till att de anställda har fått denna information annars fungerar 

inte företaget. 

 

                                                           
41

 Gårdenborg 2009 
42

 Nonaka, Takeuchi 1995 
43

 Nonaka 2001 
44

 Drucker 2003 
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Erfarenhetsåterföring. Det är detta som vi kom fram till utgör grunden gällande 

arbetet med informations- och kunskapsflöde. För att ha ett väl fungerande 

informations- och framför allt kunskapsflöde krävs en god erfarenhetsåterföring. I 

dagsläget vänder sig produktionsledningen hellre till kollegor eller till och med till 

konkurrenter än att leta efter information och kunskap om metoder och material 

inom den egna organisationen. Vi kan inte säga att vi funnit någon lösning på 

vilka kanaler som bör användas för att nå ut till produktionsledningen och vi tror 

inte det är det som är problemet heller. Under intervjuerna fick vi känslan av att 

Peab ibland glömmer att den främsta sysslan är byggproduktion, allt annat är 

stödfunktioner för produktionen. Vi tror inte att Peab kan styra hur 

produktionsledningen gör för att hitta nya metoder och material, de kan bara ge 

stöd. Vi tror att Peab istället ska lägga kraft på att försöka få tillbaka kunskapen i 

form av erfarenhetsåterföring när den är beprövad av produktionsledningen för 

annars stannar den kunskapen hos produktionsledningen eller möjligtvis inom den 

lokala arbetschefsgruppen. 
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Bilaga 1 – Peabs hierarki 
 

  

VD 

Stabsledning Divisionschefer 

Produktionscoacher Regionschefer 

Inköp Arbetschefer 

Produktionsledning 

Yrkesarbetare 

Projektering Kalkyl 

Stödfunktioner 

Stödfunktioner 

Koncernledning  Koncernledningsråd 

Stabsledning – Ledning för stödfunktioner i vilken ingår; produktions- och 

processtöd, inköp & logistik, miljö & energi, bostadsutveckling, ersättningar & 

arbetsmiljö, lön & HR-system, personalförsörjning, media, press, IR, säkerhet, IT, 

operativ ekonomi, finans och bolagsstyrning. 

Stödfunktioner – T.ex inköp, ekonomi och personal. Finns på såväl division som 

på regionnivå. 

Produktionscoach – Stödfunktion för platschefer. Har region som 

verkningsområde. 

Produktionsledning – Platschefer och arbetsledare som finns ute i produktionen på 

arbetsplatsen. 
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Bilaga 2 – Flödesmodell I 
 

 

 

  

Pilarna i modellen representerar information- och kunskapsflödet. De pilar 

som har nummer ett representerar informationsflöde och de pilar som har 

nummer två representerar erfarenhetsåterföring. Kunskap skapas på respektive 

arbetsplats. 

 

 

Peab 

1 

1 

1 

1 

1 
2 

2 

2 
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Bilaga 3 – Projektorganisation 
 
 

  

Projektering Kalkylering Inköp Produktion Uppföljning 

Projektgrupp 
Modellen visar överst på dagens sätt att arbeta där respektive avdelning svarar 

för sin specifika del av projektet. Den nedre pilen visar på vår åsikt om hur det 

istället borde arbetas i projektet. Alltså med en projektgrupp som finns med 

under hela projektet. 
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Bilaga 4 – Flödesmodell II 
 

 

 

Information Kunskap 

Arbetsplatser 

Erfarenhet 

Peab 

Modellen visar hur information kommer från flera olika källor, för att sedan på 

arbetsplatsen omvandlas till kunskap. När kunskapen används bildas 

erfarenhet, som skall gå till Peab. 


